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RESOLUÇÃO CONJUNTA N° 003/ 2015 

 
Estabelece normas para consulta à comunidade 
escolar no processo de Escolha de Diretores e 
Vice-Diretores das Unidades Escolares Municipais 
de Contagem e FUNEC. 

 
 

ERRATA Nº 04 
 

O Secretário Municipal de Educação e o Presidente da Fundação de Ensino de  

Contagem – FUNEC, no uso de suas atribuições legais,  

Considerando a Lei 3.367, de 01 de dezembro de 2000;  

Considerando a Lei Complementar nº 73, de 28 de dezembro de 2009;  

Considerando a Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 2010;  

Considerando a Lei Complementar nº 133, de 09 de abril de 2012;  

Considerando o Decreto 570, de 02 de outubro de 2015; 

Considerando a Lei 4.203, de 18 de dezembro de 2008 e 4.597, de 17/05/2013. 

 
RESOLVEM: 

 
Publicar a ERRATA Nº 04 conforme abaixo: 

 

 
1 – Capítulo IV  
 
Art. 9° São condições para candidatar- se:  

 

I- Ao cargo de Diretor de Escola Municipal:  

Onde se lê:  
b) seja detentor de diploma em curso de licenciatura plena na área da Educação;  

 

Leia se: 
b) seja detentor de diploma em curso de licenciatura plena na área da Educação ou nível 
superior no magistério. 
 
II - À Função de Confiança de Vice-Diretor de Escola: 

Onde se lê:  
b) seja detentor de diploma em curso de licenciatura plena na área de Educação;  

 

Leia se: 
b) seja detentor de diploma em curso de licenciatura plena na área de Educação ou nível 

superior no magistério. 
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Onde se lê: 
§7º O servidor que possua antecedente funcional ou que tenha sido condenado em 

sentença criminal transitada em julgado não poderá exercer a função de confiança de 

Vice- Diretor.  

Leia se: 
§7º O servidor que possua antecedente funcional ou que tenha sido condenado em 

sentença criminal transitada em julgado não poderá exercer a função de confiança de 

Vice- Diretor e Diretor. 

 
Onde se lê: 
§8º No caso de antecedente funcional não poderá ocupar a função de confiança de Vice-

Diretor, o servidor efetivo que tenha registro de aplicação de pena de advertência ou 

suspensão nos últimos 05 (cinco) anos de efetivo exercício, a contar do cumprimento da 

penalidade. 

Leia se: 
§8º No caso de antecedente funcional não poderá ocupar a função de confiança de Vice-

Diretor e Diretor, o servidor efetivo que tenha registro de aplicação de pena de 

advertência ou suspensão nos últimos 05 (cinco) anos de efetivo exercício, a contar do 

cumprimento da penalidade. 

 
 

2- No ANEXO XVI 
 

PLANO DE GESTÃO DA CHAPA 
 
 
ETAPAS 
 

Acrescenta-se: 

 
 

1. Para inscrição da Chapa na Comissão Local das Unidades Escolares: Uma plataforma 

geral e mais simples onde conste um breve diagnóstico dos desafios e problemas 

vivenciados pela escola e um plano de trabalho que aponte propostas para superá-los. 

2. Para a Secretaria Municipal de Educação no dia 11 de Dezembro de 2015: Plano de 

Gestão detalhado conforme anexo XVI da Resolução Conjunta Nº 003/2015. 

 

 
Contagem, 30 de novembro de 2015 


